Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Приложение № 4A
ФОРМУЛЯР
ЗА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
“ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”
І. Лични данни на потребителя:
Трите имена на лицето .........................................................................Възраст ............ г.
Образование .......................................................................................................................
Трите имена на законния представител/родител/попечител/настойник
............................................................................................................................................
Семейно положение ........................................................................................................
Деца: Не / Да,
/ако да - колко, възраст, пол/
..............................................................................................................................................
Жив. гр. (с.) ............................................................ Община ..........................................
ул. № (ж.к.) ...........................................................бл. ............ вх. ......... ет. ...... ап. .....
тел. .....................................................................................................................................
личен паспорт (л.карта) ........ № ........................., издаден(а) от ....................................
на .............................................ЕГН ...................................................................................
ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
1. Здравословно състояние на кандидат-потребителя и степен на намалена
работоспособност/възможност за социална адаптация- общ брой точки:
...............т.(т.1.1.+ т.1.2.)
1.1. Оценка на медико-социалното състояние на потребителя:...................т.
(т. V от идентификационна карта на кандидат потребителя по категориите ”Двигателни
функции”, “Комуникация”, “Умствени функции”, “Дейности от ежедневния живот”,
“Домашни задачи” и “Социална активност”.) Максималният брой точки по тези
критерии е 50.
1.2. Оценка по степен на трайно намалена работоспособност/трайно намалена
възможност за социална адаптация (максимален брой точки-10):
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критерии
Над 90% с определена чужда помощ, лежащоболни – 10 т.

точки

Деца до 16 годишна възраст с над 90% намалена възможност за социална
адаптация, с определена чужда помощ, лежащоболни – 10 т.
До 90% с актуални медицински документи, удостоверяващи влошаване
на здравословното състояние към момента на оценката, лежащоболни –
10 т.
Тежкоболни, самотноживеещи лица с актуални медицински документи –
9 т.
Над 90% с определена чужда помощ, трудно подвижни – 9 т.
Деца до 16 годишна възраст с над 90% намалена възможност за социална
адаптация, с определена чужда помощ, трудно подвижни – 9 т.
Протокол от ЛКК и съпровождащо тежко заболяване, довело до
обездвижване и невъзможност за самообслужване, за лица/деца, които не
са освидетелствани от ТЕЛК, трудно подвижни – 9 т.
Деца до 16 годишна възраст с намалена възможност за социална
адаптация от 50 % до 90%, които се нуждаят от обслужване – 8 т.
Деца до 16 годишна възраст, страдащи от тежки заболявания, които не са
освидетелствани от ТЕЛК, но имат ЛКК и се нуждаят от обслужване – 8 т.
Над 90% без определена чужда помощ
и актуални медицински
документи, удостоверяващи влошаване на здравословното състояние към
момента на оценката – 8 т.
Между 71 и 90% и с установена в допълнителни медицински документи
невъзможност за самостоятелно придвижване, стоеж и самообслужване –
6 т.
Над 90% без чужда помощ и без актуални медицински документи,
удостоверяващи влошаване на здравословното състояние към момента на
оценката – 5 т.
Между 71 и 90% без определена чужда помощ и актуални медицински
документи, удостоверяващи влошаване на здравословното състояние към
момента на оценката – 3 т.
Между 50 и 70.99% с установена в допълнителни медицински документи
невъзможност за самостоятелно придвижване, стоеж и самообслужване–
2 т.
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2. Близки:
Под близки се разбират деца, родители/попечители, съпруг/а или лице, с което
се съжителства на семейни начала, както и други членове на домакинството, които
имат възможност да се грижат за болните лица. Оценява се дали клиентът има близки
според информацията, отразена в анкетната карта за оценка на потребностите.
Оценката по този критерий придобива количествено измерения по следния ред:
критерии

точки

Кандидатът живее сам, няма близки и няма кой да се грижи за него –
присъждат се 10 точки.
Кандидатът живее с друго лице/дете с увреждане, нямат близки и няма
кой да се грижи за тях – присъждат се 10 точки.
Кандидатът има близки, които в момента не работят, за да полагат
грижи за него, и същите желаят да възстановят социалната си активност
– присъждат се 10 точки.
Кандидатът има близки, но те живеят извън общината и не полагат
грижи за него – присъждат се 9 точки.
Кандидатът има близки, които живеят в същата община, но не могат да
се грижат за него постоянно - присъждат се 6 точки.
Кандидатът е в сериозен конфликт с близките си и не желае да се
грижат за него - присъждат се 5 точки.
Кандидатът има близки, които живеят в същата община, но не се
грижат за него - присъждат се 4 точки.
Кандидатът има близки, които живеят с него, но не могат или не желаят
да полагат грижи за него –присъждат се 2 точки.
Кандидатът има близки, които живеят в същата община и се грижат за
него периодично - присъждат се 1точки.
Кандидатът има близки, които живеят и се грижат постоянно за него –
не се присъждат точки.
(максимален брой точки-10):
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3. Месечен доход на член от семейството на потребителя:
Този критерии се използва в случай, че двама потребители са оценени с равен брой
точки.
критерии

точки

Месечен доход от 300 до 350 лв. – отнема се 1 т.
Месечен доход от 350, 01 до 400 лв. – отнемат се 2 т.
Месечен доход над 400 лв. – отнемат се 3 т.

ОБЩА КРАЙНА ОЦЕНКА:
критерии

точки

1. Здравословно състояние на кандидат-потребителя и степен на
намалена работоспособност /възможност за социална адаптация:
2. Близки
3. Месечен доход
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:

Максималната стойност на крайната оценка е 70 точки.

Изготвил оценката: .................
( подпис)

АДМИНИСТРАТОР: ..........................
( подпис)
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